
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-27 09:35:23. Érkeztetési szám: EB00591543

19 Veszprémi Törvényszék

VEDAC

1 9 0 1 7 8 3 4 0   2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

VEDAC

8 2 0 0 Veszprém

Wartha Vince utca

3

    

1 9 0 1 7 8 3 4 0   

0 1 0 0 P k 6 0 0 4 0  1 9 9 0

1 9 2 5 7 4 7 5 1 1 9

Németh Attila

Veszprém 2 0 2 2 0 4 2 2

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

VEDAC

Adatok ezer forintban

12 002 22 061

12 002 22 061

15 921 10 290

1 745 1 787

14 176 8 503

4

27 923 32 355

27 397 31 699

21 299 27 397

6 098 4 102

200

526 656

526 656

27 923 32 355

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

VEDAC

Adatok ezer forintban

3 521 8 893 200 3 521 9 093

42 188 51 995 0 42 188 51 995

5 291 6 074 5 291 6 074

35 842 45 922 35 842 45 922

45 709 60 888 200 45 709 61 088

41 244 51 995 41 244 51 995

28 418 47 036 28 418 47 036

9 057 8 144 9 057 8 144

2 135 1 606 2 135 1 606

1 1

39 611 56 786 39 611 56 786

38 714 53 715 38 714 53 715

6 098 4 102 200 6 098 4 302

6 098 4 102 200 6 098 4 302

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

VEDAC

Adatok ezer forintban

12 444 31 672 12 444 31 672

13 400 14 250 13 400 14 250

9 998 9 998

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

VEDAC

8 2 0 0 Veszprém

Wartha Vince utca

3

    

0 1 0 0 P k 6 0 0 4 0  1 9 9 0

1 9 0 1 7 8 3 4 0   

1 9 2 5 7 4 7 5 1 1 9

Németh Attila

Sporttevékenység

2011. évi CLXXV törvény

Álatlános- és középiskolás diákok

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

VEDAC

Adatok ezer forintban

45 709 61 088

9 998

35 711 61 088

39 611 56 786

9 057 8 144

38 714 53 715

6 098 4 302

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

VEDAC

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  15 .13 .55



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

kapott támogatások részletezése 

 

1. 

Támogatási program elnevezése: VEDAC működési támogatása 

Támogató megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. január 1 – 2021. december 31. 

Támogatási összeg: 12.500.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 12.500.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 12.500.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 12.500.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 12.500.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 12.500.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A működési támogatásnak köszönhetően a VEDAC eredményes élsport és szabadidősport tevékenységet tudott végezni 2021-ben a 

koronavírus-járvány ellenére. Magas szintű sportolási lehetőséget biztosított a veszprémi és környékbeli lakosság számra az atlétika 

sportágon belül. Elsősorban közép- és hosszútávfutásban, valamint dobószámokban – kalapácsvetés, diszkoszvetés, gerelyhajításban – 

képezte a fiatalokat, és ért el kiemelkedő eredményeket az aktuális járványügyi szabályozások betartása mellett.  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 



2. 

Támogatási program elnevezése: Covid-19 támogatás 

Támogató megnevezése: Magyar Atlétikai Szövetség 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2020. április 1. – 2021. december 31. 

Támogatási összeg: 3.600.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3.600.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 3.600.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 3.600.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 3.600.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 3.600.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A Covid támogatás keretében kapott összeget az alapvető működésünkre fordítottuk. Az egyik legnagyobb tétel a létesítménybérleti díj, 

melyre összesen 756.210 Ft-ot fordítottunk, a másik nagy tétel az adminisztratív szolgáltatás, melyre 1.350.000 Ft-ot számoltunk el. A 

támogatás további része sokrétűen került felhasználásra. Sportruházatra 120.260 Ft-ot, kisbusz bérlésre 90.000 Ft-ot, masszázs szolgáltatásra 

350.000 Ft-ot, verseny szállásra 162.900 Ft-ot, orvosi vizsgálatra 160.000 Ft-ot, táplálék-kiegészítőre 497.930 Ft-ot, nevezési díjra 90.000 Ft-

ot, versenyengedélyekre 22.000 Ft-ot fordítottunk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 



3. 

Támogatási program elnevezése: Általános Műhelytámogatás 

Támogató megnevezése: Magyar Atlétikai Szövetség 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. január 1. – 2022. január 15. 

Támogatási összeg: 6.500.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 6.500.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 6.500.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 6.500.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 6.500.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 6.500.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A projekt keretében a dobó szakágunk, a futó szakágunk, és az általános atlétikai képzéseinket erősítettük. A támogatás nagy részét alapvető 

működési kiadásokra, mint pl. létesítmény bérleti díjra költöttük, valamint edzőtábort, illetve versenyeztetési költségeket is tudtunk belőle 

fedezni. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 



4. 

Támogatási program elnevezése: Sport XXI. Program 

Támogató megnevezése: Magyar Atlétikai Szövetség 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. január 1. – 2022. január 15. 

Támogatási összeg: 2.500.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2.500.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 2.500.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 2.500.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 2.500.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 2.500.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre, jól elkülöníthető módon foglalkoznak az edzők a különböző korosztályba tartozó 

fiatalok felkészítésével. A hely és környékbeli gyerekekkel igyekeznek minél előbb megszerettetni az atlétikát, majd a saját nevelésű 

sportolók egy részéből később élversenyzők is lesznek. A program keretében a 15 éven aluli sportolók felkészítését és versenyeztetését 

támogatta a Magyar Atlétikai Szövetség. A Sport XXI. Program keretében kapott támogatást teljes egészében működési kiadásaink 

finanszírozására fordítottuk. Edzői vállalkozói díjra, létesítmény bérleti díjra, nevezési díjra, sportruházatra, masszázs szolgáltatásra, illetve 

táplálék kiegészítőre költöttük a kapott támogatást. 

 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 



5. 

Támogatási program elnevezése: Hiszek Benned Sport Program 

Támogató megnevezése: Sportegyesületek Országos Szövetsége 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. január 1. – 2021. decembert 31. 

Támogatási összeg: 1.500.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.500.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1.500.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1.500.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 1.500.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 1.500.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A projektidőszak során rendszeres és eseti jellegű aktivitásokat végeztünk a program fő célját jelentő toborzás terén. Edzőink rendszeresen 

látogatták a veszprémi és környékbeli iskolákat, testnevelés órákon kutatták a tehetségeket. A rendszeres toborzás mellett olyan 

rendezvényeket is szerveztünk, melyek segítségével egyszerre nagyobb létszámú iskolás gyermeket tudunk megszólítani, megmozgatni. 

Ezek közül a gyerekek közül kerültek ki olyanok, akik később a rendszeres atlétikai foglalkozásainkat is elkezdték látogatni. A költségvetést 

a szakmai programmal összhangban állítottuk össze. A kapott támogatásból edzői vállalkozói díjat, táplálékkiegészítőket finanszíroztunk, 

illetve a Kis-Balaton Bajnokság lebonyolításának költségeire – mint érmek, szalagok, hangosítás, rendezvényszervezés – fordítottuk. 

 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 



6. 

Támogatási program elnevezése: Versenyrendezési Eszköz Támogatás 

Támogató megnevezése: Magyar Atlétikai Szövetség 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. szeptember 1 – 2022. február 28. 

Támogatási összeg: 5.000.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5.000.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 5.000.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 5.000.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 5.000.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 5.000.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A dobóversenyek rendezése tekintetében nagy hiányosságunk volt, hogy nem rendelkeztünk távolságmérő berendezéssel, így – amikor a 

szövetség nem biztosította számunkra Liga versenyekre a saját eszközeit – kénytelenek voltunk a hagyományos, de komolyabb versenyeken 

már egyre kevésbé használt mérőszalagos megoldást alkalmazni, ami nemcsak színvonalában gyengébb, hanem lassítja a versenyt, és nem ad 

lehetőséget minden dobás mérésére, csupán póttáblázásra és a legjobb eredmények mérésére. Két távolságmérő berendezésre 

(mérőállomásra) kaptunk támogatást a Magyar Atlétikai Szövetségtől, melyet az összes dobóversenyünkön, két körből történő párhuzamos 

lebonyolításra fogunk tudni használni, de más versenyeinken is alkalmas lehet távolságmérésre, pl. távolugrás, hármasugrás esetében. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 

 



7. 

Támogatási program elnevezése: EFOP – 1.8.6-17-2017-00028 – Mozdulj Közép-Dunántúl! 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Támogatás forrása: központi költségvetés, nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama: 2018. január 1. – 2021. december 31. 

Támogatási összeg: 31.078.919 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 10.417.593 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 10.417.593 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 8.815.313 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 929.060 Ft 

Dologi 9.488.533 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 10.417.593 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-1.8.6-17 kódszámú „A felnőtt lakosság prevenciós célú 

egészségfejlesztése a szabadidősport révén” című felhívásra benyújtott pályázatunk keretében rendszeres lakossági szabadidősport 

programokat szervezünk a projekt időtartama alatt. 

 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 



8. 

Támogatási program elnevezése: BOUNCEBACK - A veterán/visszavonult sportolók foglalkoztatását, valamint üzleti és 

vállalkozói szférában történő érvényesülését megkönnyítő innovatív tanulási módszerek kidolgozása 

Támogató megnevezése: Tempus Közalapítvány 

Támogatás forrása: központi költségvetés, nemzetközi forrás 

Támogatás időtartama: 2020. október 1. – 2022. szeptember 30. 

Támogatási összeg: 26.064 EUR 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4.619.138 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 4.619.138 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 4.208.588 Ft 

Dologi 410.550 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 4.619.138 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A BOUNCEBACK - A veterán/visszavonult sportolók foglalkoztatását, valamint üzleti és vállalkozói szférában történő érvényesülését 

megkönnyítő innovatív tanulási módszerek kidolgozása című nemzetközi Európai Uniós Erasmus+ projekt (2020-1-HU01-KA204-078804) 

az aktív sportpályafutásukat befejező sportolók munkaerőpiaci érvényesülését segíti elő. A projekt 6 partner közös munkájaként valósul meg, 

a Pannon Egyetem mellett a görög Militos tanácsadó cég, a ciprusi R&DO IT vállalat, valamint három sportklub, a görög AEK Athén, az 

olasz Lazio és egyesületünk vesz részt a kutatásban. A támogatásból a projektmenedzsment költségeit, a megvalósításban résztvevők 

bérköltségeit, illetve a görög partner által tartott szakmai konferenciára történő kiutazás költségeit fedeztük. 

 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 

 



9. 

Támogatási program elnevezése: Pásztor Bence olimpiai és egyéb világversenyekre történő felkészülési támogatása 

Támogató megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. január 1 – 2021. december 31. 

Támogatási összeg: 1.250.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.250.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1.250.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1.250.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 1.250.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 1.250.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás legnagyobb részét a Pásztor Bence felkészüléséhez szükséges sportfelszerelésre, sportruházatra, táplálék-kiegészítőre költöttük, 

valamint a felkészüléshez szükséges szolgáltatásokra, orvosi vizsgálatra, PCR tesztre, masszázs szolgáltatásra. 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 



10. 

Támogatási program elnevezése: Kis-Balaton Bajnokság és Nemzetközi Balaton Bajnokság verseny támogatása 

Támogató megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021. január 1 – 2021. december 31. 

Támogatási összeg: 500.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 500.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 500.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 500.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 500.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az önkormányzat által nyújtott támogatást a versenyek lebonyolítására fordítottuk. Versenybírói díjat, sportszolgáltatást, 

rendezvényszervezést, ételt, szállást, rajtszámokat és verseny biztosítást finanszíroztunk a támogatásból. 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 

 



11. 

Támogatási program elnevezése: NEA támogatás - Egészséges életért a királynék városában 

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021.áprlis 1. – 2022. március 31. 

Támogatási összeg: 1.400.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.400.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1.400.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1.400.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 1.400.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 1.400.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A központi költségvetésből kapott támogatást edzői vállalkozói díjra és adminisztratív szolgáltatásra fordítottuk. 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 

 



12. 

Támogatási program elnevezése: „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.)” – 

Kommunikácó fejlesztése a VEDAC-nál! 

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Támogatás forrása: központi költségvetés 

Támogatás időtartama: 2021.január 1. – 2022. december 31. 

Támogatási összeg: 1.980.000 Ft 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.980.000 Ft 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1.850.000 Ft 

- tárgyévben folyósított összeg: 1.980.000 Ft 

Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 0 Ft 

Dologi 1.850.000 Ft 

Felhalmozási 0 Ft 

Összesen: 1.850.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A központi költségvetésből kapott támogatást az egyesület honlapjának fejlesztésére, valamint a weblap szerkesztésére, illetve az egyesület 

hivatalos Facebook oldalának szerkesztésére fordítottuk. 

 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Rendszeres és magas szintű sportolási lehetőség biztosítása, sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok 

szervezése, lebonyolítása, szabadidősport-foglalkozások biztosítása, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és 

megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, egészségre nevelő programok szervezése, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő 

fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által szervezett programok segítségével. 

 


